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Öz
Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği, Madde 14’e istinaden üniversitelerin turizm rehberliği bölümlerinden
mezun olan ya da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine yeni bölge ekletmek isteyen rehberler için
Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında yapılan yurtiçi uygulama gezilerine katılım zorunludur. Bu eğitim gezisi,
rehber adayları için tarihi ve turistik alanları tanımak ve bilgi sahibi olmak açısından önem arz etmektedir. Bu
bağlamda gezilerin planlanması ve yönetimi aşamaları önem arz etmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada turist
rehberi adaylarının rehber olmadan önce çıktıkları uygulama gezisine yönelik beklentileri, geziden ne tür
deneyimler elde ettikleri ve bu deneyimleri nasıl değerlendirdiklerinin keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Amaç
kapsamında araştırmada nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Söz konusu uygulama gezisi fenomenine
yönelik rehber adaylarının yaşadıkları deneyimler betimleneceği için araştırma fenomenolojik (olgu bilimsel)
desende gerçekleştirilmiştir. Araştırma deseni mülakat yapmayı gerektirdiği için keşfedici/yorumlayıcı paradigma
kapsamında veri elde edebilmek amacıyla 2019 yılında eğitim gezisine katılan 15 rehber adayı ile derinlemesine
görüşme yöntemi gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin betimleyici analiz
sonuçları araştırma soruları çerçevesinde; katılımcıların beklentileri, tura yönelik olumlu ve olumsuz fikirleri ve bu
bağlamda gelecek turların geliştirilmesi için yapılabilecek değişikliklere yönelik önerileri olmak üzere dört başlık altında
toplanmış, fiyat, konaklama, tur programı, bilgilendirme, tur rotası, öğrenci konu anlatımları, tur katılımcıları ve
tur organizasyonu ile ilgili sorunlar tespit edilerek, eğitim gezisi planlaması, genel rehberlik eğitimi ile ilgili
katılımcılardan gelen öneriler araştırmacılar tarafından yordanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turist Rehberliği, Eğitim Uygulama Gezisi, 2019 yılı Türkiye Turu.
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Abstract
In accordance with the Regulation on Tourist Guidance, Article 14, it is compulsory to attend to the application
trips for the guides who are or will graduate from the tourism guidance departments of the universities and for the
guides who want to add a new region to their licenses, under the observation and supervision of the Ministry. This
training trip is important in terms of recognizing historical and touristic areas for guide candidates and having
information about them. In this context, planning and management stages of these trips are important. In this study,
it is aimed to discover the expectations of the tourist guide candidates on the practice trip before they became a
guide, what kind of experiences they get from this trip and how they evaluate these experiences. In this context,
qualitative research approach was preferred in this research. The research was carried out in a phenomenological
pattern, as the experiences of guide candidates about the phenomenon of the training trip will be described. In
order to obtain data within the scope of the exploratory / interpretative paradigm since the research design required
interviewing, in-depth interview method was conducted with 15 guide candidates participating in the application
trip in 2019. The results of the descriptive analysis of the data obtained from the interviews with the participants
were as follows; the expectations of the participants, the positive and negative ideas for the tour and the suggestions for
changes to be made for the development of the future tours are gathered under four titles: price, accommodation, tour
program, information, tour route, student lectures, tour participants and tour organization. The problems were
determined by the researchers and the suggestions from the participants about the training trip planning and
general guidance training were discussed by the researchers.
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